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O brasileiro Rivaldo foi acolhido por milhares de adeptos
do Olympiacos de Pireu, seu novo clube
"Um jogador como Rivaldo é necessário a qualquer equipa, e ainda mais ao
Olympiacos. Acredito que ele nos virá trazer aquilo que deu aos clubes por onde
anteriormente passou", afirmou Dusan Bajevic, treinador da equipa grega.

INTERNACIONAL
BRASILEIRO
NA GRÉCIA

Cristiano Ronaldo
de férias e... calado
O craque madeirense chegou na noite de terça- feira
e ontem visitou as instalações do Marítimo
LUSA/António Cotrim

O

madeirense Cristiano Ronaldo chegou na noite da passada terça-feira à Madeira,
acompanhado pela mãe e por uma
das suas irmãs.
No entanto, e contrariamente à
sua última visita à Região, o jogador
do Manchester United não prestou
qualquer declaração, desculpando-se
de estar proibido de o fazer por parte
da sua entidade patronal, o clube britânico. Aliás, os responsáveis pelo
United estão atentos a todos os pormenores do dia-a-dia do jovem madeirense, não descuidando qualquer
aspecto da sua vida.

Jogador está feliz por regressar aos "leões",
onde será treinador por José Peseiro.

"Leões" apresentaram
reforço Hugo Viana

O

futebolista internacional
português
Hugo Viana foi ontem apresentado oficialmente como reforço do Sporting
para a temporada 2004/05,
emprestado por uma temporada pelo Newcastle, de Inglaterra, clube onde actuou
nas duas últimas temporadas. "Sinto-me muito orgulhoso e muito contente por
regressar ao Sporting e espero ter o sucesso que tive no
último ano em que representei o clube (2001/02). Espero que possamos todos juntos criar um bom grupo, capaz de atingir os objectivos
do Sporting", afirmou o médio, de 21 anos.

VISITA ÀS INSTALAÇÕES
MARITIMISTAS
Já ontem, Cristiano Ronaldo
"deu" um "salto" até Santo António,
onde voltou a "matar saudades" dos
locais onde passou os seus primeiros
anos de vida. Mas o extraordinário futebolista que levou Portugal a conquistar uma classificação inédita no
seu historial no Campeonato da Europa de futebol – segundo lugar –, foi
surpreendido pelo Complexo Desportivo do C.S. Marítimo, construído um
pouco acima da casa onde Ronaldo
passou a infância.
Com Carlos Pereira como anfitrião – o presidente "verde-rubro"
mantém estreitas relações com o jogador –, Cristiano Ronaldo conheceu
parte das novas instalações maritimistas e observou o treino da equipa B.
À tarde, o atleta madeirense mais
conhecido mundialmente, passeou
no Funchal, sempre na companhia
da família.

ROGÉRIO AINDA NÃO
Enquanto isso, o Sporting aguarda a resolução do
diferendo entre o médio Rogério e o Corinthians, bem
como a chegada de todos os
documentos que dêem por

Cristiano Ronaldo regressa sábado ao continente.

concluído o processo, para
apresentar o futebolista brasileiro, de 28 anos.
O jogador, que está num
processo de rescisão litigiosa
do contrato com o Corinthians, chegou ontem a Portugal na companhia do seu
empresário, Jorge Baidek,
mas durante a tarde foi noticiado que o tribunal de São
Paulo não deu, para já, razão ao jogador.

DERROTA COM O BOLTON
O Sporting, entretanto,
perdeu ontem com os ingleses do Bolton por 2-1, numa
partida realizada em Rio
Maior.
Aos 43 minutos, Carlos
Martins ainda colocou os
"leões" em vantagem, mas
dois minutos depois Hassam
restabeleceu a igualdade no
marcador, resultado com
que se chegou ao intervalo.
Pedersen, aos 57 minutos,
marcou o golo da vitória.

LUSA/João Abreu Miranda

Sportinguista Luís Filipe "por horas"
para representar o Marítimo

O

avançado desejado
por Manuel Cajuda
para reforçar o
plantel do Marítimo, de
seu nome Luís Filipe, está
cada vez mais perto de representar o clube madeirense.
Anunciado por Carlos
Pereira no dia da apresentação do plantel "verde-rubro" como o tal jogador
«com 90 por cento de possibilidades de representar o
Marítimo», e referenciado
no dia posterior pelo DIÁ-

RIO, Luís Filipe é vontade
expressa por parte do técnico. Que foi seu treinador
no Sporting de Braga.

DISPENSA DEVE SER
COMUNICADA HOJE
Ligado ainda ao Sporting, o jovem jogador chegou a jogar ontem, na parte
final, da partida particular
frente ao Bolton – derrota
leonina por 2-1 –, disputado em Rio Maior.
No entanto, hoje deverá
ser fornecida ao atleta a in-

formação de que não entra
nas contas de José Peseiro
para a nova temporada.

CLUBES ESTÃO
DE ACORDO
Neste sentido, sabemos
que existe acordo entre os
dois clubes, Marítimo e
Sporting, para viabilizar a
transferência.
O que está praticamente decidido desde a altura
em que ficou equacionada
a possibilidade de Luís Filipe deixar o plantel "leoni-

no". Isto no caso da equipa
sportinguista ser reforçada
– como aconteceu mais recentemente com Hugo Viana e, possivelmente, Rogério.
Ficará a faltar o acordo
final – há um princípio –
entre os "verde-rubros" e o
extremo-direito que se tornou notado na Académica,
passou pelo Atlético de Madrid e, depois, regressou a
Portugal para representar o
Braga, Sporting e União de
Leiria.

Luís Filipe deve saber hoje que não fará parte do plantel
do Sporting, abrindo-se o caminho para... o Marítimo.

